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1. Εισαγωγή στο έργο MEDIA4ALL
1.1 Διαμόρφωση του εγγράφου πολιτικής:

Στις μέρες μας, όταν σχεδόν όλοι έχουν ευρεία πρόσβαση στην τεχνολογία, η γνώση της χρήσης της δεν 

είναι πλέον μια πολύτιμη δεξιότητα, αλλά έχει γίνει κάτι φυσικό και αυτονόητο. Ωστόσο, η κατάσταση που 

επικρατεί σήμερα λόγω της πανδημίας COVID-19 έχει οδηγήσει στον εγκλωβισμό της πλειοψηφίας του 

πληθυσμού της ΕΕ, ο οποίος περνάει περισσότερο χρόνο στο σπίτι και, συνεπώς, περισσότερο χρόνο στο 

διαδίκτυο.

Η παραπληροφόρηση, οι ψεύτικες ειδήσεις και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν ολοένα και πιο κυρίαρχα 

θέματα σε ένα περιβάλλον ανησυχίας και αβεβαιότητας, όπου οι πληροφορίες πολλαπλασιάζονται και 

μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο κοινωνική αλλά και δημόσια υγεία. Σύμφωνα με μια μελέτη που 

διεξήχθη στην ΕΕ και τις ΗΠΑ, τα άτομα με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης είναι πολύ λιγότερο 

πιθανό να δηλώσουν ότι βασίζονται σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς για ειδήσεις και πληροφορίες σχετικά 

με τον κορονοϊό και είναι πιο πιθανό να βασίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις εφαρμογές 

ανταλλαγής μηνυμάτων. Οι περιθωριοποιημένες ομάδες έχουν λιγότερες ευκαιρίες να ακολουθήσουν τον 

ταχέως εξελισσόμενο τεχνολογικό κόσμο. Τα άτομα που προέρχονται από χαμηλό κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο ή έχουν χαμηλή ειδίκευση ή ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 

αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής και κριτικής σκέψης, καθώς και δεξιότητες έρευνας, επιλογής, 

ανάλυσης, οργάνωσης και παρουσίασης πληροφοριών.

Το τοπίο των μέσων ενημέρωσης έχει υποστεί βαθιές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες, οι οποίες έχουν 

επηρεάσει ανεπανόρθωτα την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την οικονομία, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο 

στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Η ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών μέσων, 

ιδίως του Διαδικτύου, έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλαπλών σημείων πρόσβασης σε πληροφορίες 

που δεν φτάνουν σε εμάς απευθείας από την πηγή τους - αλλά μάλλον διαμεσολαβούνται για εύκολη 

κατανάλωση.

Από τη συλλογική μας εμπειρία από τη συνεργασία μας με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και εκπαιδευτές 

ενηλίκων, οι εταίροι του έργου στην αρχή του έργου MEDIA4ALL γνώριζαν ότι οι ενήλικες χαμηλής 

ειδίκευσης είναι λιγότερο πιθανό να συμμετέχουν αποτελεσματικά στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, 

αλλά και ότι τα κίνητρά τους είναι κάπως χαμηλότερα από εκείνα των ενηλίκων με υψηλότερα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Ενώ το επίπεδο εκπαίδευσης αποτελεί σημαντικό δείκτη του ανθρώπινου κεφαλαίου μιας 

κοινωνίας, δεν είναι πάντα έγκυρο για τη μέτρηση των δεξιοτήτων του πληθυσμού σε διαφορετικά πλαίσια. 

Οι δεξιότητες που αποκτώνται στο εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να παρωχηθούν εάν δεν 

επικαιροποιηθούν ή, αντίθετα, τα άτομα με χαμηλό επίπεδο τυπικής εκπαίδευσης μπορεί να αποκτήσουν 
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ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Καθώς ο γραμματισμός στα μέσα 

ενημέρωσης αποτελεί ζήτημα ένταξης και ιδιότητας του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας, 

το έργο MEDIA4LL αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων ψηφιακού και μιντιακού 

γραμματισμού σε μια ολοκληρωμένη μαθησιακή προοπτική, ενώ παράλληλα υποστηρίζει εκπαιδευτές 

ενηλίκων και εκπαιδευτές κοινοτήτων, καθώς και επαγγελματίες από τους τομείς των τεχνών και του 

πολιτισμού στην ανάπτυξη δεξιοτήτων γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης ενηλίκων με χαμηλά προσόντα 

και περιθωριοποιημένων κοινοτήτων μέσω μεθοδολογιών βασισμένων στα μέσα ενημέρωσης σε μια 

συμμετοχική κοινοτική προσέγγιση.
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Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τον Εθνικό Οργανισμό της Γαλλίας το 2021 με την υποστήριξη του 

προγράμματος Erasmus+ και είχε επίσης ως στόχο να βοηθήσει τους επαγγελματίες επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης, τους εκπαιδευτές ενηλίκων και τους κοινωνικούς λειτουργούς που εργάζονται 

με ενήλικες χαμηλής ειδίκευσης και περιθωριοποιημένους ενήλικες να χρησιμοποιήσουν τα μαθησιακά 

αποτελέσματα και τα εργαλεία του έργου MEDIA4ALL για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

κριτικής σκέψης και δια βίου μάθησης.

Οργανισμοί-εταίροι από τη Γαλλία, την Πορτογαλία, την Κύπρο, τη Σλοβενία και τη Μάλτα συνεργάστηκαν 

επί 24 μήνες για να αναπτύξουν καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό, πόρους αυτοβοήθειας και 

αυτοκαθοδηγούμενες πρακτικές που αναπτύσσουν τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την αυτοπεποίθηση 

των ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση. Το έργο MEDIA4ALL έχει επίσης σχεδιαστεί για να παρέχει μια 

καινοτόμο και ελκυστική μαθησιακή εμπειρία για ενήλικες με χαμηλά προσόντα, καθώς και για εκπαιδευτές 

ενηλίκων και κοινοτήτων και επαγγελματίες στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού, ώστε να 

κατανοήσουν τη διαδικασία μάθησης ενηλίκων. Ως εκ τούτου, το έργο παρείχε μια κατανόηση των 

επικρατουσών θεωριών της μάθησης ενηλίκων και του τρόπου με τον οποίο η νευροεπιστήμη της μάθησης 

ενηλίκων μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτές ενηλίκων και κοινοτήτων, καθώς και τους επαγγελματίες 

στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού να σχεδιάσουν την πιο αποτελεσματική διατομεακή 

μαθησιακή εμπειρία για τις ομάδες-στόχους τους.

Η εκμάθηση μέσω storyboards, video storytelling και infographics (IO1) θα ενισχύσει επίσης τις ψηφιακές 

ικανότητες των περιθωριοποιημένων ενηλίκων, θα προωθήσει την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά της 

Ευρώπης εξασφαλίζοντας ότι όλα τα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (IO2 και IO3) θα καλύπτουν 

θέματα με έμφαση στην πολιτιστική κληρονομιά και θα υποστηρίξει τους καθηγητές πρώτης γραμμής να 

αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των κινητών περιβαλλόντων μάθησης (IO4).

Επιπλέον, η ανάπτυξη ενός εγγράφου πολιτικής (IO5) θα παρέχει μια σειρά επιχειρησιακών και πολιτικών 

συστάσεων που θα βασίζονται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων του διακρατικού έργου, για τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, των τεχνών 

και του πολιτισμού.

Μέσω αυτών των δράσεων υλοποίησης, οι εταίροι του έργου συνέλεξαν ποιοτικά σχόλια που αναλύθηκαν 

και χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ανάθεση του εγγράφου πολιτικής MEDIA4ALL. Αυτό το έγγραφο 

πολιτικής παρουσιάζει τα διδάγματα που αποκομίσαμε κατά τη διάρκεια των δράσεων εφαρμογής μας, 

εξηγεί τον γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης ως εργαλείο κοινωνικής αλλαγής που απευθύνεται σε 

περιθωριοποιημένους ενήλικες στην Ευρώπη και διατυπώνει μια σειρά από πολιτικές και πρακτικές 

συστάσεις που απευθύνονται στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για 
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την περαιτέρω ενίσχυση της κοινωνίας της γνώσης, τη σημασία του γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης 

στο επίκεντρο της εκπαίδευσης και τη στήριξη της δια βίου μάθησης που παρέχεται σε ενήλικες με χαμηλά 

προσόντα στην Ευρώπη.
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1.2 Πλαίσιο πολιτικής:
Στον σημερινό κόσμο, ο πολιτισμός αποτελεί ζήτημα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και 

περισσότερο, και σε δύσκολους καιρούς, μια νέα ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό επιβεβαιώνει ότι 

μέσω του πολιτισμού μπορούν να γίνουν περισσότερα, διότι ο πλούτος της Ευρώπης, η πολιτιστική 

κληρονομιά και οι δυναμικοί πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς ενισχύουν την ευρωπαϊκή ταυτότητα και 

δημιουργούν την αίσθηση του ανήκειν. Ο πολιτισμός προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τις 

κοινές αξίες, την ένταξη και τον διαπολιτισμικό διάλογο στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.

Το έτος 2021, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει ανακηρυχθεί ως το Διεθνές Έτος Δημιουργικής 

Οικονομίας για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, παρόλο που ο πολιτισμός δεν ενσωματώνεται ρητά στην ατζέντα των 

Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πιστεύεται ότι πρόκειται για ένα ορόσημο που συμβάλλει στην ενίσχυση της 

συζήτησης για τον πολιτισμό ως παράγοντα ικανό να μοχλεύσει την ανάπτυξη και τίποτα δεν είναι πιο 

ευνοϊκό από την επένδυση σε μελέτες που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα του καλλιτεχνικού και 

πολιτιστικού τομέα.

Υπό αυτή την έννοια, θεωρείται επιτακτική η προώθηση της συνάντησης μεταξύ των παραγόντων, ιδίως 

των εκπροσώπων του κράτους και των δήμων, η οποία μπορεί να υιοθετηθεί ως διαδικασία, προκειμένου 

να δημιουργηθούν συνέργειες και να δοθεί ώθηση στην επίλυση κοινών προβλημάτων.

Η σχέση με τις τέχνες και την κληρονομιά διαφορετικών πολιτισμών διδάσκει επίσης να σέβεστε την 

εμπειρία των άλλων, να είστε πιο δεκτικοί στην κοσμοθεωρία τους, να συζητάτε διαφορετικές ερμηνείες και 

απόψεις για το ίδιο έργο, να κατανοείτε και να εκτιμάτε τη διαφορά.

Οι τέχνες είναι σημαντικοί παράγοντες κοινωνικής και εδαφικής αλλαγής, κυρίως λόγω των 

μετασχηματισμών που επιβάλλουν οι ψηφιακές και δημιουργικές βιομηχανίες, αλλά και λόγω της σημασίας 

της διεθνούς προώθησης των τεχνών και των γλωσσών.

Είναι όλο και πιο σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να εκτιμήσουμε το ρόλο των καλλιτεχνών στην 

κοινωνική οικοδόμηση, στη γνώση και στα ερωτήματα που μας προσφέρουν για τον κόσμο και τη ζωή, στις 

απαντήσεις και στα ερωτήματα που μπορούν να φέρουν οι καλλιτεχνικές και δημιουργικές διαδικασίες στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η πρόσβαση στον πολιτισμό μέσω μιας κινητικότητας χωρίς αποκλεισμούς 

προάγει την κοινωνική συνοχή, μεγιστοποιώντας την προσβασιμότητα για όλους τους πολίτες, χωρίς 

εξαίρεση, μειώνοντας τις ανισότητες στις ευκαιρίες στην εργασία, στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση 

στον πολιτισμό.
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Η πολιτιστική συμμετοχή των πολιτών μπορεί να έχει έμμεσες συνέπειες, όπως:

• Καινοτομία: δεδομένης της μεγάλης δημιουργικής ικανότητας του πολιτιστικού και καλλιτεχνικού 
τομέα.

• Αειφορία: ο πολιτισμός μεταδίδει έθιμα και τρόπους δράσης και ορισμένα από αυτά μπορούν να 

θεωρηθούν μοχλοί, για παράδειγμα, της περιβαλλοντικής ευθύνης.

• Πολιτιστική συνοχή: ο προβληματισμός και η επαφή/συμμετοχή σε πολυπολιτισμικούς χώρους 

μπορεί να ενισχύσει τη μεγαλύτερη αποδοχή της διαφορετικότητας.

• Διπλωματική ισχύς: η πολιτιστική οικονομία μπορεί να συμβάλει θετικά στην προβολή ή/και τη 

φήμη μιας χώρας.

• Πολιτιστική ταυτότητα: ο μεγαλύτερος πολιτιστικός δυναμισμός μπορεί να οδηγήσει σε νέα 

μοντέλα συμμετοχής των πολιτών και πολιτιστικής αναζωογόνησης.

Ωστόσο, αυτές οι έμμεσες συνέπειες είναι συχνά δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν, γεγονός που καθιστά 

δύσκολη τη χρήση τους ως πολιτικό εργαλείο. Υπό αυτή την έννοια, η προσπάθεια και η επιμονή των 

πολιτιστικών παραγόντων στην αναζήτηση της θέσπισης μιας τομεακής πολιτιστικής πολιτικής είναι πολύ 

σημαντική.

Η προώθηση των δημόσιων πολιτικών για τον πολιτισμό, και συγκεκριμένα για τις παραστατικές τέχνες, 

αποσκοπεί στην πρόβλεψη βελτιώσεων για το μέλλον και, για αυτό, είναι πολύ σημαντικό να επενδύσουμε 

στους ανθρώπους: αυτούς που θα είναι υπεύθυνοι για την υλοποίηση των σχεδίων που αναπτύσσονται και, 

με αυτόν τον τρόπο, θα ξεφύγουν από την απλή ρητορική των σχεδίων.

1.3 Αποτελέσματα και εκροές του έργου

Η τέχνη και ο πολιτισμός καθώς και η δια βίου μάθηση συγχωνεύονται ως δύο εξαιρετικά χρήσιμα πεδία 

για την κατανόηση του τι αναμένεται από τους πολίτες σε μια κοινωνία μάθησης - δηλαδή μια κοινωνία 

στην οποία οι άνθρωποι, καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους και ξεκινώντας από μια ποιοτική βασική 

εκπαίδευση, εμπλέκονται συνεχώς σε εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες επιδιώκουν να εμβαθύνουν, να 

επικαιροποιήσουν ή να ανανεώσουν τις δομές που απέκτησαν κατά την αρχική εκπαίδευση με σκοπό την 

εφαρμογή τους. Το έργο MEDIA4LL έχει ως στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ψηφιακού και 

μιντιακού γραμματισμού σε μια προοπτική ολοκληρωμένης μάθησης, υποστηρίζοντας παράλληλα 

εκπαιδευτές ενηλίκων και εκπαιδευτές κοινοτήτων, καθώς και επαγγελματίες των τεχνών και του 

πολιτισμού.
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Η παιδεία στα μέσα ενημέρωσης είναι ζήτημα ένταξης και ιδιότητας του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία της 

πληροφορίας και το τοπίο των μέσων ενημέρωσης έχει υποστεί βαθιές αλλαγές τις τελευταίες δεκαετίες 

που έχουν επηρεάσει ανεπανόρθωτα την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και την οικονομία. Η ραγδαία 

τεχνολογική ανάπτυξη και διάδοση των ψηφιακών μέσων, ιδίως του Διαδικτύου, έχει ως αποτέλεσμα την 

ύπαρξη πολλαπλών σημείων πρόσβασης σε πληροφορίες που δεν φτάνουν σε εμάς απευθείας από την 

πηγή τους

- διαμεσολαβείται για εύκολη κατανάλωση, έχοντας σημαντικό αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Όπως ο γραμματισμός είναι η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής, έτσι και ο γραμματισμός στα μέσα 

ενημέρωσης περιλαμβάνει όχι μόνο την ικανότητα ανάλυσης και αξιολόγησης των μηνυμάτων των μέσων 

ενημέρωσης, αλλά και την ικανότητα δημιουργίας τους.

Με βάση την παραδοχή ότι η ανάπτυξη των τεχνών και του πολιτισμού μιας χώρας είναι μια δια βίου 

εμπειρία, οι εταίροι του έργου MEDIA4ALL δημιούργησαν καινοτόμες μαθησιακές εμπειρίες που προωθούν 

την πρακτική νοημοσύνη των ενηλίκων για να αντιμετωπίσουν τις προσωπικές τους προσδοκίες και να 

αποκτήσουν προσωπική ευελιξία για τη λήψη αποφάσεων και την κριτική σκέψη, ενώ παράλληλα βοηθούν 

τους εκπαιδευτές ενηλίκων να παρεμβαίνουν καλύτερα στον πολιτισμό και τις τέχνες με ενήλικες χαμηλής 

ειδίκευσης.

Για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα πνευματικά αποτελέσματα:

• Η ανάπτυξη μιας ελκυστικής Εργαλειοθήκης Ενσωματωμένων Πόρων Ψηφιακού Γραμματισμού και 

Γραμματισμού στα Μέσα (IO1) που θα υποστηρίξει ενήλικες με χαμηλά προσόντα να αναπτύξουν 

βασικές δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού και γραμματισμού στα μέσα ενημέρωσης μέσω 

storyboards, video storytelling και infographics. Το IO1 θα καλύπτει τα θέματα: (i) ειδησεογραφικός 

αλφαβητισμός- (ii) πληροφοριακός αλφαβητισμός- (iii)εντοπισμός της παραπληροφόρησης- (iv) 

ηθική της χρήσης και της δημιουργίας μέσων ενημέρωσης- (v) αντιμετώπιση του στρες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης- (vi) ψηφιακή ιθαγένεια και διαδικτυακός εκφοβισμός.

• Η ανάπτυξη ενός εξατομικευμένου προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης που αποσκοπεί 

στην κατάρτιση εκπαιδευτών ενηλίκων και κοινοτικών εκπαιδευτών, καθώς και επαγγελματιών από 

τους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ενηλίκων με χαμηλά 

προσόντα μέσω μεθοδολογιών βασισμένων στα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή της φωτοφωνίας, του 

storyboard και της αφήγησης ιστοριών με βίντεο. Το IO2 χωρίζεται σε τρεις κύριους άξονες: (1) 

Θεμέλια της εκπαίδευσης ενηλίκων- (2) Γραμματισμός στα μέσα και εκπαίδευση ενηλίκων- (3) Πώς 

να ενσωματώσετε μεθοδολογίες βασισμένες στα μέσα σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων.

• Η ανάπτυξη ενός καινοτόμου Εγχειριδίου συμμετοχικών μεθοδολογιών για την εμπλοκή της 
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κοινότητας στον γραμματισμό των μέσων ενημέρωσης (IO3), το οποίο έχει ως στόχο να διερευνήσει 

τις δυνατότητες της παραγωγής μέσων ενημέρωσης για την ενδυνάμωση της κοινότητας και να 

παράσχει μια σειρά συστάσεων για την εφαρμογή δραστηριοτήτων εκπαίδευσης στα μέσα 

ενημέρωσης με συμμετοχικές μεθοδολογίες. Το IO3 χωρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες: (1) 

Εκπαίδευση και ανάπτυξη της κοινότητας- (2) Συμμετοχικές μεθοδολογίες στην ενδυνάμωση της 

κοινότητας,

(3) Συμμετοχικές μεθοδολογίες για την εμπλοκή της κοινότητας στον γραμματισμό των μέσων 
ενημέρωσης.
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• Η ανάπτυξη του MOOC MEDIA4ALL (IO4) που θα επιτρέψει την πλήρη πρόσβαση στα IO1, IO2 και 

IO3 σε μικρές μονάδες.

• Η ανάπτυξη ενός εγγράφου πολιτικής (IO5), το οποίο θα παρέχει μια σειρά επιχειρησιακών και 

πολιτικών συστάσεων με βάση την ανάλυση των αποτελεσμάτων του διακρατικού έργου, για τους 

υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, των 

τεχνών και του πολιτισμού.

Μέσω των δράσεων υλοποίησης αξιολογήσαμε το αποτέλεσμα και τον αντίκτυπο των πόρων που 

αναπτύχθηκαν στο MEDIA4ALL, και ενώ η αποτελεσματικότητα των εργαλείων και των πόρων επικυρώθηκε 

από τις ομάδες-στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς, οι εταίροι του έργου προσπάθησαν επίσης να 

διερευνήσουν πώς θα μπορούσαν να ικανοποιηθούν καλύτερα οι ανάγκες και των δύο ομάδων-στόχων και 

ζήτησαν ανατροφοδότηση από τους βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς σε κάθε χώρα εταίρο για να 

ενημερώσουν τις πρακτικές και τις συστάσεις πολιτικής που παρατίθενται παρακάτω. Οι κοινές συστάσεις 

διατυπώθηκαν από τους εταίρους του έργου και στις πέντε χώρες της ΕΕ και είναι σχετικές σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο.
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2. Συστάσεις
2.1 Συστάσεις πρακτικής

1. Προκειμένου να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν με αυτοπεποίθηση τους πόρους του 

MEDIA4ALL, οι εκπαιδευτές ενηλίκων έχουν σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουν βοηθώντας τους 

ενήλικες με χαμηλά προσόντα να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες 

(συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων) που απαιτούνται για την επιτυχή πλοήγηση 

στους πόρους.

2. Η παρακίνηση είναι βασικός παράγοντας για τους ενήλικες και πρέπει να είναι παρούσα, εάν 

πρόκειται να εντοπίσουν ευκαιρίες για να αναπτύξουν τους μαθησιακούς τους στόχους και τις 

δεξιότητές τους για τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων.

3. Η κατανόηση των αναγκών της ομάδας-στόχου είναι πραγματικά σημαντική και η διασφάλιση ότι 

αυτή η γνώση θα επηρεάσει την ανάπτυξη των πόρων ήταν μια βασική γνώση των εταίρων του 

έργου. Συγκροτήσαμε τοπικές ομάδες εργασίας από τους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς, οι 

οποίοι εξέτασαν και συνέβαλαν στο έργο τους τελευταίους 24 μήνες. Οι προοπτικές και οι γνώσεις 

τους ήταν ανεκτίμητες και διασφάλισαν ότι δημιουργήσαμε πρακτικούς πόρους έτοιμους να 

χρησιμοποιηθούν και να εφαρμοστούν τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

4. Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 έχουν αναμφίβολα επηρεάσει τους ανθρώπους, την 

κοινότητα, τις τέχνες και τον ίδιο τον τομέα του πολιτισμού και έχουν επιταχύνει τις αλλαγές στον 

τρόπο με τον οποίο ζούμε, μαθαίνουμε και αλληλεπιδρούμε. Υπάρχουν, ωστόσο, ευκαιρίες για τη 

βελτίωση του τομέα αυτού, δεδομένων των αλλαγών που έχει υποστεί. Ο τομέας του πολιτισμού, οι 

καλλιτέχνες και οι κοινότητες έχουν επιδείξει δημιουργικότητα, προσαρμοστικότητα και 

ανθεκτικότητα, βασικές δεξιότητες και πλεονεκτήματα που μπορούν να αξιοποιηθούν μετά την 

πανδημία.

5. Οι άνθρωποι χρειάζονται υποστήριξη και υπηρεσίες για να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις, τις 

δεξιότητες και τις ικανότητές τους, ώστε να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ της εκπαίδευσης και της 

κατάρτισης και των απαιτήσεων του σημερινού ταχέως μεταβαλλόμενου ψηφιακού κόσμου. Το 

ήθος και η φιλοσοφία της δια βίου μάθησης μπορούν να γεφυρώσουν το χάσμα δεξιοτήτων, αλλά 

πρέπει να γίνουν περισσότερα για να ενθαρρυνθεί και να προωθηθεί η σημασία της δια βίου 

μάθησης και τα οφέλη της για την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη.

6. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εταίροι του έργου MEDIA4ALL αναγνωρίζουν ότι απαιτούνται ακόμη νέες 

προσεγγίσεις για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των ενηλίκων στη δια βίου μάθηση. Το έργο 
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MEDIA4ALL συνέβαλε, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων, 

την εκπαίδευση και τη μάθηση χωρίς αποκλεισμούς, τα κίνητρα και την πρόσβαση και τη χρήση της 

τεχνολογίας για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων στη συμμετοχή.



Το έργο MEDIA4ALL χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή της παρούσας δημοσίευσης δεν 
συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των 
συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν. Αριθμός έργου: 202O-1-FRO1-KA227-ADU-095238

2.2 Συστάσεις πολιτικής

• Ενθαρρύνετε ποικίλες καλλιτεχνικές εμπειρίες: Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει την εξερεύνηση και 

την εκτίμηση τόσο της παραδοσιακής τοπικής τέχνης και κληρονομιάς όσο και των πειραματικών 

μορφών τέχνης στις τοπικές κοινότητες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τη δημιουργία περισσότερων 

πολιτιστικών χώρων και προγραμμάτων που διαθέτουν ποικιλία μορφών τέχνης, παρέχοντας στα 

άτομα ποικίλες εμπειρίες που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά ενδιαφέροντα.

• Η Νέα Ευρωπαϊκή Ατζέντα για την Εκπαίδευση Ενηλίκων 2021-2030 συνεχίζει να επισημαίνει τη 

μεγαλύτερη σημασία της εκπαίδευσης ενηλίκων, σήμερα περισσότερο από ποτέ, λόγω των 

προκλήσεων που έφερε η κρίση Covid-19. Είναι σημαντικό να αναπτυχθούν δομές μάθησης σε 

διάφορους καλλιτεχνικούς και βιοτεχνικούς τομείς, επιτρέποντας στους έμπειρους επαγγελματίες 

να μεταδώσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους σε άλλους που μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν 

προς οικονομικό όφελος. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες για τα άτομα να αποκτήσουν 

πρακτικές δεξιότητες και να αναπτύξουν τη σταδιοδρομία τους στις τέχνες και τις δημιουργικές 

βιομηχανίες.

• Η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών 

της κοινότητας, ανεξάρτητα από το επίπεδο των δεξιοτήτων ή της εμπειρίας τους. Πρέπει να 

τονιστεί η σημασία των βασικών δεξιοτήτων για όλους και της συνεχούς απόκτησης γνώσεων, 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, στην τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση, διότι τα 

άτομα που συμμετέχουν στη δια βίου μάθηση είναι καλύτερα εξοπλισμένα για να προσαρμόζονται 

στις νέες συνθήκες, να αναπτύσσουν τις δεξιότητες που χρειάζονται και να βελτιώνουν τις 

ψηφιακές τους ικανότητες.

• Η ΕΕ θα πρέπει να στηρίξει τη συνεργασία μεταξύ τοπικών κοινοτήτων, εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών για τη δημιουργία αποτελεσματικών και ελκυστικών 

προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης. Η δια βίου μάθηση συμβάλλει στη μεγαλύτερη 

συμμετοχή στην κοινωνία και στηρίζει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη, την υγεία και την 

ευημερία των ανθρώπων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ανάγκες και τις προσδοκίες του 

ατόμου.

• Πολλά μέτρα που προτάθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν προσέφεραν μια ολιστική προσέγγιση της 

δια βίου μάθησης, γι' αυτό η ΕΕ θα πρέπει να διενεργεί αξιολογήσεις και να παρακολουθεί την 

αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, διασφαλίζοντας ότι 

παραμένουν συναφή και αποτελεσματικά. Πρέπει να ενισχυθεί μια ευρεία και ολιστική προσέγγιση 

της εκπαίδευσης ενηλίκων, δίνοντας ίση σημασία σε όλους τους τομείς και όλες τις μορφές 
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μάθησης - τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.

• Η ΕΕ θα πρέπει να δημιουργήσει καλύτερες και πιο προσιτές ευκαιρίες χρηματοδότησης για 

πρωτοβουλίες βάσης που προκύπτουν απευθείας από τις ίδιες τις κοινότητες, καθώς και να 

στηρίξει τους κοινοτικούς ηγέτες: καλλιτέχνες, ηγέτες και εκπαιδευτικούς που έχουν εγγενή γνώση 

των αναγκών των κοινοτήτων με τις οποίες συνεργάζονται.
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Οι ανάγκες που προσδιορίζονται από τις ίδιες τις κοινότητες θα εξασφαλίσουν ότι τα άτομα με χαμηλή 

ειδίκευση θα έχουν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας προγράμματα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, 

ενισχύοντας την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και προάγοντας παράλληλα μια πιο περιεκτική 

και δημιουργική κοινωνία. Παράγοντες όπως η προσβασιμότητα και η ευελιξία του χρόνου, του τόπου και 

των πόρων αυξάνουν τη συμμετοχή, τη συμπερίληψη και τα κίνητρα για τις μαθησιακές ανάγκες στο 

πλαίσιο της εκπαίδευσης. Προγράμματα όπως το Erasmus+, όπου ενθαρρύνεται η εκπαιδευτική καινοτομία 

για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης, θα πρέπει να παραμείνουν προτεραιότητα πολιτικής.
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3. Συμπέρασμα
Σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, η ομάδα του έργου MEDIA4ALL ενίσχυσε και βελτίωσε τη δικτύωση 

μεταξύ των ομάδων-στόχων και των ενδιαφερόμενων φορέων, προκειμένου να αυξηθεί η εκπαιδευτική 

προσφορά όσον αφορά την επανένταξη περιθωριοποιημένων και χαμηλής ειδίκευσης ενηλίκων στην 

κοινότητα μέσω της τέχνης. Το πετύχαμε αυτό αυξάνοντας την ποιότητα της διαθέσιμης εκπαιδευτικής 

προσφοράς στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων σε τοπικό επίπεδο σε κάθε χώρα εταίρο και προωθώντας 

ένα σύνολο τοπικών, περιφερειακών και εθνικών βέλτιστων πρακτικών στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι 

οποίες ελπίζουμε ότι θα συμβάλουν στη μακροπρόθεσμη τεχνογνωσία και γνώση των επαγγελματιών που 

εργάζονται στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν 

αποτελεσματικότερα σε ενήλικες με χαμηλά προσόντα.

Οι συστάσεις του παρόντος εγγράφου πολιτικής έχουν ενημερωθεί από την ανάπτυξη, την εφαρμογή και 

την επικύρωση προσαρμοσμένων εκπαιδευτικών πόρων που έχουν δοκιμαστεί πιλοτικά σε 5 κράτη μέλη 

της ΕΕ, γεγονός που συνέβαλε στην καλύτερη κατανόηση των κύριων εμποδίων και κινήτρων για την 

επαναπρόσληψη των ενηλίκων στην εκπαίδευση. Ελπίζουμε να έχουμε αποδείξει ότι οι 

κοινωνικοεκπαιδευτικές δράσεις μέσω των τεχνών μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στις σημερινές 

κοινωνίες και ότι, σε ψηφιακό επίπεδο, οι ενήλικες έχουν πλέον πρόσβαση σε πόρους που ενημερώνουν 

καλύτερα τις επιλογές τους σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και τις τρέχουσες τάσεις ψηφιακού 

γραμματισμού, ώστε να είναι πιο συνειδητοποιημένοι και σίγουροι για τις δικές τους ικανότητες και 

δεξιότητες ώστε να πλοηγούνται με μεγαλύτερη επιτυχία.

Όλοι οι πόροι και τα αποτελέσματα του έργου MEDIA4ALL είναι προσβάσιμα 

και βρίσκονται στη διεύθυνση: https://www.media4all-project.com/

https://www.media4all-project.com/
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